
Os prOdutOs e serviçOs que dispOnibilizamOs 
aOs nOssOs clientes pretendem:

Assegurar-lhes a plena satisfação, 
procurando exceder as suas expectativas;

Inovar e criar vantagens colaborativas;

Acrescentar o mais elevado grau de qualidade 
e desempenho.
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Gestão Organizacional
Diagnóstico organizacional, considerando os ambientes interno e externo;

Avaliação do clima organizacional, propondo um conjunto de ações para melhorar os resultados 
no curto, médio e longo prazo;

Apoio na definição da estratégia pedagógica das organizações e apoio na implementação 
de Modelos Pedagógicos diferenciadores;

Apoio na implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, ajustado às necessidades 
da Organização;

Consultoria de processos de trabalho, definição e implementação dos mesmos 
ajustado à organização;

Realização de auditorias internas e implementação das ações de melhoria;

Criação de indicadores do impacto social;

Melhoria Continua do Sistema de Gestão da Qualidade implementado;

Definição de Missão, Visão, Valores, Estratégia e Objetivos.

O serviço prestado pela equipa de Facilitação e Consultoria Social da ANIME.PAF, 
pretende ser um Acelerador de Impacto Social no desenvolvimento das Organizações 
da Economia Social  (o nosso público alvo), através de vários produtos desenhados 
em exclusivo para cada situação.
Desta forma, os nossos produtos/serviços agrupam-se em diferentes domínios de 
actuação:



Comunicação e Marketing 

Gestão Financeira

Apoio na gestão dos Recursos Humanos;

Análise de funções, processos de seleção 
e acompanhamento da integração;

Levantamento de necessidades formativas, planeamento 
e organização da formação por medida;

Desenho de atividades de equipas em Outdoor, Team Building;

“Coaching” de equipas com enfoque na melhoria contínua;
 
Mediação e apoio na resolução de conflitos internos;

Implementação de um Sistema de Monitorização e avaliação 
de desempenho;
 
Planos de desenvolvimento de competências dos colaboradores;

Programas de acolhimento e integração de voluntariado; 

Programas de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais. 

Apoio, aconselhamento e mediação, na comunicação com entidades 
terceiras;

Apoio na definição e contratação do plano de comunicação digital;

Elaboração de estratégia de marketing e comunicação;

Apoio à gestão da identidade corporativa;

Relatório  de  sugestões  de  melhoria  da  relação 
organização/mercado e/ou do produto/serviço.

Apoio no enquadramento ativo nos programas de apoios disponíveis;

Apoio na definição da estratégia de sustentabilidade financeira 
da Organização;

Análise de contas histórica;

Análise de contas previsionais e orçamentação;

Elaboração e Acompanhamento do Orçamento Anual;

Apoio na identificação de receitas adicionais;

Apoio na interligação com a contabilidade e assuntos económicos.

Recursos Humanos



Avaliação da oportunidade;

Elaboração de uma proposta de valor para  novas valências/serviços;

Elaboração do modelo de negócio;

Análise do mercado, concorrência e competências;

Análise de oportunidades a financiamentos.

Capacitação em competências ao nível da prevenção 
e da gestão de crise para minimizar impactos negativos;

Análise, avaliação e detecção dos pontos críticos, e realização 
de planos preventivos que minimizem os riscos de crise;

Desenvolvimento de planos de contingência e prevenção de crise;

Criação e desenvolvimento de manuais de gestão de crise e do plano 
de comunicação em crise;

Apoio à criação e capacitação do comité de crise e assessoria 
em situação de crise;

Storytelling na gestão de conflitos;

Assistente Individual na Crise;

Intervenção Psicológica no Luto.

Apoio ao Empreendedorismo
e Inovação Social

Gestão de Crise



competencias

 
 
 
 
 
 

Estudos; 
Diagnósticos; 

Capacitação e Intervenção 
Organizacional.

Internacional, Nacional e Local

 
 
 
 
 

Performativa e Artística,
Desportiva e Aventura, 

Científica e Cultural

Desenvolvimento Local,
Ambiente e Cidadania Ativa

Org. de Acolhimento Erasmus + SVE;
Org. de Envio Erasmus + SVE;

Org. Coordenadora;
Formação de Voluntariado.

Produção de recursos 
pedagógicos; 

Formação à medida; 
e-books; 

Job shadowing.

Permanente
e por Medida

 
 
 
 
 

Intervencão Sociocultural

voluntariado

formação

animação

projetosvoluntariado

facilitação
não formal

consultoria
social animação

PúblicoVoluntários

PúblicoAgências

3.º Setor

Privado3.º Setor

Autarquias

áreas de
intervenção



visão missão

valores

Ser referência na inovação social, 
na qualidade dos serviços prestados
e na relevância social da sua 
atuação.

Melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos promovendo o 

associativismo e a participação 
cívica através de atitudes 
e práticas colaborativas.

crescimento 
sustentado

sintonia 
socialqualidade

de solidariedade e de equidade
como um processo formativo de 

homens e mulheres livres e participativos, 
fomentando atitudes e comportamentos 

não discriminatórios.

de educação intercultural como expoente da relação entre 
povos e culturas, respeitando as diversidades culturais.

de defesa e preservação do meio ambiente, como 
atitude de vida geradora de futuros 

sustentados e inclusivos.

•  Desenvolver o conhecimento através 
de boas práticas comunitárias;

•  Fortalecer o trabalho em parceria, 
rentabilizando os recursos associativos 
da comunidade local;

•  Intensificar a atuação nacional e 
internacional.

• Desenvolver o modelo de organização 
e de gestão com padrões adequados: 
efetividade, confiança e capacidade 
de resposta;

• Promover continuamente a qualidade 
da formação e ações desenvolvidas;

• Rever e atualizar permanentemente os 
projetos pedagógicos e de intervenção;

• Qualificar o quadro permanente de 
colaboradores.

• Desenvolver a pesquisa e a educação 
ambiental;

• Expandir seletivamente a área de 
intervenção, através da investigação e 
produção de conhecimento que fomente 
contextos de mudança;

•  Integrar estrategicamente a experiência 
internacional no desenvolvimento de 
oportunidades com a comunidade local.

estrategia



Equipa e Competências

Desde 2007 que desenvolve projetos de design gráfico, 
comunicação e empreendedorismo social através 
de parcerias com diversas instituições de carácter 
institucional e cultural.

licenciadO em design e tecnOlOgia 
das artes gráficas

FERNANDO PINTO
licenciada em psicOlOgia criminal

e cOmpOrtamentO desviante

LARA TEIXEIRA

licenciadO em psicOlOgia e mestre em 
psicOlOgia sOcial e das Organizações

PAULO PIRES

30 anos de experiência na Gestão e Coordenação de 
projectos (indústria, serviços e banca).

Psicoterapeuta. Mentora d’ O Canto da Psicologia, 
Formadora de técnicos superiores na área da educação 
e saúde mental.

Consultor Sénior nas áreas da Psicologia Social e 
das Organizações, especializado em Processos e 
Metodologias Colaborativas, Projetos de Intervenção 
Comunitária, Educação Ambiental, Empreendedorismo 
Social e Gestão Civil de Crises.

Com duplo mestrado em Psicologia e em Gestão 
de Recursos Humanos tem mais de 15 anos com 
experiência em consultoria de gestão de recursos 
humanos, desenvolvimento organizacional, gestão e 
avaliação de riscos psicossociais e gestão de saúde 
organizacional tanto no sector privado como social. 

licenciadO em psicOlOgia e mestre em 
psicOlOgia sOcial e das Organizações

FRANCISCO MAGRO

GUESTHOUSE | ESCRITÓRIO | OFICINA
Rua Rio Ardila, Lt 388 Boa Água 1 
2975-135 Quinta do Conde - Sesimbra
Telef.: 210 809 666 Fax: 210 874 655
Tm.: 962 517 700
E-mail: anime.paf@gmail.com

MERCADO JOVEM
Mercado Municipal da Quinta do Conde 
Telef.: +351 211 818 093
Horário: de quarta-feira a sábado, 
das 10h00 às 13h00

CAAV - Centro Agrícola 
e Ambiental da Várzea
Parque Ecológico da Várzea 
da Quinta do Conde
Horário: de segunda-feira a sexta-feira, 
das 9h00 às 13h00

Contactos

licenciada em cOntabilidade 
e finanças

ISABEL FERREIRA

Mais de 20 anos de experiência em consultoria financeira 
e contabilistica, com formação em fiscalidade e apoio 
informático na ótica da contabilidade e finanças.

licenciada em psicOlOgia clínica e mestre 
em gestãO de recursOs HumanOs

LILIANA DIAS

mailto:anime.paf%40gmail.com?subject=
http://www.animepaf.org

